
 Rooi Pêrelogie Italochrysa peringueyi (Fam Chrysopoda)  

E: Red lace wing      A: Rooi gaasvlieg      

D: Florfliege 

Elke jaar in laat somer, wanneer die 

Adamsvye ryp is, sien ek hierdie 

pragtige insek by die vyeboom; ander 

seisoene glad nie. Die kleur EN tekstuur 

van die gaasvlieg se agterlyf en die 

binnekant van ‘n ryp vy asook die blom 

van Tapinanthus oleifolius lyk 

verstommend eners. 

Gedurende die dag sit hierdie 

rooi 

kalante op die 

bokant van ‘n 

vyeblaar wat nie  

direkte son kry nie  

dikwels met sy 

agterlyf effens 

gebuig.  

Sy “niggie of nefie”, die groen gaasvlieg of goudogie, sit bedags altyd goed geskuil aan die 

onderkant van ‘n blaar in diep skaduwee. As dit donker word, begin die bedrywighede 

eers, dan kan jy in die lig van die flits sien, hoe die gaasvlieë daar rondvlieg.  

Aangesien ons  weet, dat die volwasse groen gaasvliegie van nektaar, pollen en ook van die 

soet sap wat plantluise afsonder lewe, is die vermoede , dat die rooi gaasvliegie dit  ook 

doen, nie ver gesog nie. Moontlik vreet die rooi 

gaasvlieg ook die sap van oopgebarste vye, hoewel 

ek nog nooit ene op ‘n vy, oopgebars of nog  heel, 

gesien het nie. Tans sien ek albei, die rooi en die 

groen gaasvlieg in die vyeboom.  

Die rooi gaasvlieg is heelwat groter as die groene, 

van die voelereindpunt tot die vlerkeindpunt agter 

ongeveer 45 mm lengte. 



Sy vlerke is heeltemal deursigtig en baie lank en breed. Die vlerke lê nie plat nie, maar 

eerder oor die agterlyf in ‘n skerp hoek teen mekaar soos ‘n huis se dak.  

 

 

 

Opvallend is die hoë aantal diertjies met 

afgebreekte voelers. Die rede hiervoor is aan my onbekend. 

 

Oor die lewenswyse en die verspreidingsgebied van hierdie insek is min bekend. Ons  weet, 

dat dit met mierneste in verbinding gebring kan word.                                                                    

Eiers word (dalk) een-een afgelê op blare. Miere tel dit op en dra dit nes toe, waar dit 

uitbroei en as larfie lewe; sy kos is miereiers en  ook die mierlarwes.  

Oor die groen gaasvlieg is al baie navorsing gedoen. Dit word in teelstasies geteel om 

daarna in vrugteboomplantasies uitgesit te word om plantluise te bekamp. Die larwes van 

gaasvlieë lewe van plantluise, myte, eiers van plantsuiende diertjies en hulle vreet BAIE.                                                                                                         

(sien https://www.kyffhauser.co.za/Goggastories.htm    Nr. 35  oor die groen gaasvliegie)                    

Die gaasvliegies is nie vlieë nie, hulle behoort aan die orde netvlerkies Fam. Chrysopidae. 

Inligtingsbronne:                                                                                                                                                                            

Insects of Southern Africa  (Clarke H. Scholtz, Erik Holm)                                                                                                     

Entomoloë:  Mervyn Mansell, John Irish (Dankie!) 
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